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A. Sejarah Dan Perkembangan PT. Pabelan Cerdas Nusantara Surakarta 

PT. Pabelan Cerdas Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang percetakan dan penerbitan yang menghasilkan produk berupa 

buku bergaris dan juga buku pelajaran. PT. Pabelan Cerdas Nusantara berdiri 

pada tahun 1969 oleh Bapak Gregorius Agung Sasongko di Jl. Makam 

Bergolo no. 40 Serengan Surakarta. Pada saat itu perusahaan ini masih 

berbentuk perusahaan perseorangan dan tempat yang digunakan untuk 

kegiatan perusahaan masih menjadi satu dengan tempat tinggal keluarga. 

Karyawan yang diperkerjakan baru beberapa orang saja dan peralatan yang 

digunakan untuk berproduksi masih sederhana dan masih bersifat manual. 

Usaha yang semakin maju menuntut perusahaan untuk memperluas 

tempat yang digunakan untuk kegiatan usaha tersebut dan pada tahun 1982 

perusahaan memutuskan untuk membeli tanah seluas 4260m2  dan 

mendirikan gedung pabrik seluas 3000m2 di Jembangan, desa Pabelan. 

Dengan berkembangnya perusahaan ini, maka pimpinan perusahaan 

memandang perlu untuk mengubah bentuk perusahaannya menjadi 
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perusahaan yang berbadan hukum yaitu berbentuk Perseroan Terbatas. 

Pembentukan perusahaan menjadi Perseroan Terbatas ini didasarkan pada 

akta notaris nomor 108 tertanggal 16 November 1983 dari Notaris BRAy. 

Mahyastuti Notonagoro SH. Perusahaan ini telah mendapatkan persetujuan 

dari Departemen Perdagangan dan Departemen Kehakiman Republik 

Indonesia. 

Perubahan bentuk perusahaan ini di latar belakangi oleh beberapa 

alasan, misalnya peningkatan kebutuhan modal, pengaruh perkembangan 

pemasaran dan kemudahan kemudahan lain yang dapat diperoleh  perusahaan. 

Perubahan yang terjadi dalam perusahaan ini menjadikan perusahaan 

berkembang lebih baik lagi dan karena adanya peningkatan permintaan dari 

konsumen mengharuskan perusahaan memberikan produk yang berkualitas 

baik pula. Untuk mendapatkan produk yang berkualitas perusahaan perlu 

mengganti mesin-mesin yang masih bersifat manual menjadi mesin-mesin 

yang sudah modern dan canggih sesuai dengan selera para konsumen tersebut. 

Adapun mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi antara lain 

pengeplatan film, mesin cetak dengan berbagai jenis, alat potong, mesin 

pengepakan dan lain-lain. 

Perkembangan yang ada di PT. Pabelan Cerdas Nusantara ini juga 

dapat dilihat dari bertambahnya kantor-kantor perwakilan di daerah Jawa 

maupun di luar Pulau Jawa. Sampai saat ini bidang usaha yang  

dikembangkan oleh   PT. Pabelan Cerdas Nusantara ada 2 macam : 

1. Penerbitan.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Adapun  jenis  produksi PT. Pabelan Cerdas Nusantara adalah  sebagai 

berikut: 

a. Buku paket atau teks pelengkap yang merupakan buku pendamping 

referensi bagi semua jenjang pendidikan yang sesuai dengan 

kurikulum 1994  dan yang sudah disahkan oleh Dirjen Dikdasmen. 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Sekolah merupakan buku yang isinya latihan-latihan 

soal untuk semua bidang studi atau pelajaran bagi masing-masing 

kelas disetiap pendidikan, antara lain sebagai berikut: 

1. LKS untuk TK yang berisi seperti mewarnai gambar, gemar 

membaca atau menulis dan sebagainya yang diberi nama       

"RIA TEKA" 

2. LKS untuk SD diberi nama "KUNTI" (Tekun dan Teliti) 

3. LKS untuk SLTP diberi nama "KEJAR" (Kegiatan Belajar) 

4. LKS untuk SMU diberi nama "GITA" (Giat dan Terampil) 

5. LKS untuk SMK diberi nama "GEMA" (Gelanggang dari  murid 

aktif) 

c. Buku-buku umum. 

d. Buku terbitan bersama PT. Pabelan Cerdas Nusantara dengan 

Depdikbud. 

2. Jasa Percetakan 

Disamping menerbitkan buku-buku di atas, perusahaan juga menerima 

cetakan dari umum atau dari pemerintah dan juga membuat buku bergaris 
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atas pesanan dari berbagai sekolah yang berbeda warna atau tulisan pada 

kulit buku. 

 

B. Lokasi Perusahaan 

Pada saat ini PT. Pabelan Cerdas Nusantara berlokasi di Jl. Raya 

Solo-Kartasura Km.8. Letak yang strategis akan mempengaruhi 

perkembangan serta kemajuan perusahaan, hal itulah yang menjadi alasan 

mengapa  PT. Pabelan Cerdas Nusantara memilih lokasi tersebut. Lokasi yang 

yang strategis ini dimaksudkan agar perusahaan dapat menampung semua 

kegiatan operasional perusahaan dan juga tempat yang cukup menampung 

berbagai mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Selain 

hal di atas letak yang strategis juga mendukung dalam kelancaran kegiatan 

pemasaran. 

 

C. Sruktur Organisasi Perusahaan 

Dalam kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan, diperlukan adanya struktur organisasi yang jelas dan tegas agar 

pelaksanaan  kegiatan tersebut dalam berjalan dengan lancar. Peranan penting 

dari struktur organisasi ini adalah untuk mengatur tugas, wewenang dan 

tanggung jawab untuk setiap karyawan atau setiap pegawai yang memangku 

jabatan dalam perusahaan tersebut. 

Perkembangan yang terjadi pada PT. Pabelan Cerdas Nusantara 

menyebabkan adanya beberapa kali perubahan dalam struktur 
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organisasinyanya. Struktur organisasi tersebut telah dikembangkan menurut 

Kep/ St.Org./ 126/ PBI/ I/ 2002. Struktur yang dimiliki oleh perusahaan 

merupakan struktur organisasi yang memisahkan dari pimpinan tertinggi 

kepada pembantu utamanya dan selanjutnya diteruskan pada tingkat yang 

paling rendah. Dengan kata lain arus tanggung jawab lurus dari atas ke bawah 

atau setiap bagian hanya bertanggung jawab kepada bagian atasnya. Adapun 

pengembangan secara umum struktur organisasi pada PT. Pabelan Cerdas 

Nusantara adalah sebagai berikut: 
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D. Deskripsi Jabatan 

Sistem pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab dari 

masing-masing personel yang ada pada struktur organisasi PT. Pabelan 

Cerdas Nusantara adalah sebagai berikut: 

1. Direktur Utama 

Direktur Utama merupakan pimpinan tertinggi perusahaan yang 

mempunyai tugas mengkoordinasi segala kegiatan perusahaan, 

menentukan kebijakan dalam rangka mengembangkan usaha yang 

dikelolanya dan bertanggung jawab secara kelangsungan kehidupan 

perusahaan untuk dilaporkan kepada komisaris. 

2. Direktur Umum 

Tugas direktur umum adalah membuat program kerja per bulan, per 

semester dan juga untuk per tahun yang akan disahkan oleh direktur 

utama dan direktur umum ini bertanggung jawab langsung kepada 

direktur utama. Selain tugas-tugas di atas direktur umum ini juga bertugas 

meninjau dan mengevaluasi program kerja yang dilaksanakan oleh 

general manager. 

3. Direktur Keuangan 
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Bertanggung jawab kepada direktur utama dan bertugas mengelola  

seluruh keuangan perusahaan serta melakukan rekonsiliasi keuangan 

dengan anak perusahaan. 

 

 

4. Sekretaris  

Tugas yang harus diemban oleh seorang sekretaris antara lain melakukan 

pencatatan-pencatatan tentang berbagai jadwal kegiatan direktur utama, 

membuat notulen rapat, melaksanakan pekerjaan surat menyurat serta 

mengadakan hubungan dengan instansi-instansi yang mempunyai 

hubungan dengan transaksi perusahaan, mengikuti pertemuan-   

pertemuan yang dipimpin oleh direktur utama. 

5. Staf Ahli Direksi 

Bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam hal yang 

berhubungan dengan jalannya perusahaan selain itu juga melakukan 

analisis-analisis terhadap prospek perusahaan yang dilaporkan secara 

periodik kepada rapat pimpinan. 

6. Internal Kontrol 

Internal Kontrol bertugas  untuk melakukan pengawasan-pengawasan 

terhadap jalannya perusahaan dan juga menilai kualitas produk yang 

dihasilkan. 

7. General Manager 
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Bertugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan dan mengaplikasikannya dalam kebijakan-

kebijakan yang ada dalam perusahaan. 

Tanggung jawab seorang general manager dalam PT. Pabelan Cerdas 

Nusantara ini adalah melakukan pendelegasian wewenang kepada 

manager-manager yang ada di bawahnya yang secara langsung 

bertanggung jawab kepada general manager.  

 

E. Produksi Dan Proses Produksi  

1. Produksi  

Untuk melakukan produksi perusahaan percetakan dan penerbitan PT. 

Pabelan Cerdas Nusantara membutuhkan bahan baku dan bahan 

pembantu. Bahan-bahan tersebut antara lain : 

a. Bahan Baku. 

Bahan baku yang digunakan adalah kertas dengan berbagai ukuran, 

jenis dan warna yang beraneka ragam, sesuai dengan pesanan. 

Pembelian bahan baku dilakukan secara langsung kepada produsen 

atau pabrik kertas yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah pabrik-

pabrik kertas dimana PT. Pabelan Cerdas Nusantara ini membeli 

kertas untuk produksi. 

1. Pabrik Kertas Leces. 

2. Pabrik Kertas Blabak. 

3. Pabrik Kertas Ciwi Kimia. 
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4. Pabrik Kertas Basuki Rahmat. 

b. Bahan Pembantu. 

Bahan pembantu yang digunakan porsinya lebih sedikit dibandingkan 

penggunaan bahan bakunya, tetapi penggunaan bahan pembantu ini 

mutlak harus ada, sebab tanpa bahan pembantu ini proses produksi 

akan terhenti. 

Bahan pembantu yang digunakan adalah tinta dengan warna yang 

beraneka ragam, plate master developer positif dan negatif,  spare 

gomme, filhilitodol, astrolon, lem kawat, dan bahan bakar untuk 

mesin. 

Peralatan yang digunakan untuk mencetak buku pada bagian produksi 

antara lain sebagai berikut: 

1. Web distributor dan web circlator, yaitu mesin untuk mencetak isi 

buku CD rol atau HVS rol. 

2. Rollan 100 dan Heidel Berg,  yaitu mesin cetak untuk 4 warna. 

3. Rollan, Solna 164, Hamada dan took  merupakan mesin cetak dan 

warna. 

4. Mesin Finishing (untuk bending) yang terdiri dari mesin berikut: 

a. Watt Ten Berg dan Itoh. 

Adalah mesin untuk memotong bahan baku untuk dicetak 

atau untuk memotong tepi buku yang belum rapi. 

b. Muller Martini dan Rosb 3 sisi. 
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Adalah mesin jahit kawat untuk menjahit punggung buku 

yang langsung dipotong. 

c. Ros Beck. 

Adalah mesin jahit yang hanya digunakan untuk menjahit 

punggung buku. 

d. Sulby. 

Adalah mesin berding untuk lem buku yang tebal pada 

bagian punggungnya. 

e. Lay Out Pabrik. 

Pabrik yang dimiliki PT. Pabelan Cerdas Nusantara ini 

mempunyai dua lantai. Lantai satu (bawah) digunakan untuk 

proses produksi, di lantai satu ini terdapat mesin-mesin 

cetak, mesin potong, penyimpanan bahan dan juga gudang. 

Lantai duanya (atas) digunakan untuk tempat cerepio 

(setting), editor dan juga tempat untuk me - lay out buku 

ataupun naskah. 

2. Proses Produksi 

Pada awalnya sebuah naskah yang akan diterbitkan dari pengarang masuk 

ke bagian editorial. Pada bagian ini sebuah naskah diedit disesuaikan 

dengan GBPP (Garis Besar Pedoman Pengajar) dan disesuaikan dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut ini adalah urutan 

dari proses produksi. 

a. Setting. 
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Naskah yang sudah diedit kemudian masuk pada bagian setting. Pada 

bagian ini naskah dipilihkan bentuk dan ukuran buku yang akan 

digunakan, kemudian naskah diketik sesuai dengan format yang 

berlaku. 

 

b. Layout. 

Pada bagian ini yang dilakukan adalah menyusun tata letak naskah 

menurut ukuran buku yang akan dicetak dan juga dikoreksi untuk 

memperoleh naskah yang benar dan tata letak yang baik. 

c. Desain. 

Perwajahan sebuah buku dibuat pertama kali yaitu menentukan 

illustrasi gambar dan tulisan yang disesuaikan dengan isi buku, 

kemudian dicetak untuk sampul buku. 

d. Repro. 

Naskah yang sudah melalui layout dan cover yang sudah didesain, 

selanjutnya mencetak naskah dan cover itu ke dalam film. Film 

tersebut kemudian dimasukkan dalam proses montase, yaitu 

memindahkan film kepada plate cetak atau bidang cetak. 

e. Cetak. 

Plate yang sudah siap dicetak dipasang ke mesin cetak dan disiapkan 

tinta dan kertas yang sesuai dengan kebutuhan. 

f. Calendering. 
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Cover yang telah dicetak warnanya  belum kelihatan menarik, agar 

cover tersebut menjadi lebih baik maka melalui proses calendering, 

yaitu memberikan cairan pada cover secara keseluruhan. 

g. Pelipatan. 

Pada bagian pelipatan ini cover dan isi dari buku dilipat sesuai 

dengan keinginan perusahaan. 

h. Penjilidan. 

Buku yang sudah dilipat kemudian dijilid dengan jahitan benang atau 

kawat lalu memberikan lem untuk cetakan tersebut. 

i. Pemotongan. 

Buku yang telah melalui proses penjilidan kemudian masuk pada 

proses produksi yang terakhir yaitu merapikan cetakan pada mesin 

potong  untuk mendapatkan barang jadi yang rapi dan sempurna. 

j. Pengemasan 

Buku yang telah jadi dan rapi dikemas dengan plastik dipisahkan 

dalam beberapa bagian. 

k. Penyimpanan 

Buku yang telah dikemas rapi untuk sementara disimpan dalam 

gudang sambil menunggu untuk dipasarkan. 

 
F. Tugas dan Fungsi Perusahaan 

Dalam menjalankan tugasnya PT. Pabelan Cerdas Nusantara ini 

mempunyai beberapa tugas dan fungsi yang menjadai pedoman dalam 

memajukan perusahaan. 
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Tugas dan fungsi dari PT. Pabelan Cerdas Nusantara adalah sebagai berikut: 

1. Tugas 

a. Memproduksi barang berupa buku-buku umum dan LKS bagi pelajar. 

b. Menyediakan Jasa Percetakan. 

c. Memproduksi dengan hasil yang berkualitas. 

d. Memperoleh laba dari hasil penjualan produksinya. 

2. Fungsi 

a. Perusahaan mengemban fungsi pembelanjaan dan pengangkutan. 

b. Ikut serta mencerdaskan masyarakat dengan buku-buku hasil 

produksi perusahaan. 

c. Mengurangi tingkat pengangguran dengan menggunakan tenaga kerja 

yang dibutuhkan oleh perusahaan penerbitan dan percetakan PT. 

Pabelan Cerdas Nusantara. 

 

G. Perumusan Masalah 

Laporan keuangan berfungsi untuk menginformasikan keadaan 

keuangan dan juga hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan secara periodik 

kepada para pemakai informasi tersebut, dengan demikian dapat diketahui 

perkembangan maupun keadaan perusahaan yang bersangkutan dengan 

periode tertentu. 

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang analisis terhadap 

laporan keuangan  adalah penelitian pada PT. Multibreeder  Adirama  

Indonesia Tbk. (Pamungkas, 2001) pada tahun 1996 sampai dengan  1998 
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memiliki tingkat likuiditas dan solvabilitas yang baik. Penelitin pada PT. Adhi 

Karya Tbk. (Wildan, 2002) memberikan kesimpulan bahwa tingkat likuiditas 

dan rentabilitas pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 adalah rendah, 

dan juga perusahaan tersebut dalam keadaan yang insolvable. Penelitian pada 

PT. Cahaya Kalbar Tbk. ( Untari, 2003) yang mengambil kesimpulan bahwa 

PT. Cahaya Kalbar Tbk. pada periode  1999-2001 memilliki likuiditas dan 

solvabilitas yang baik, tetapi tingkat rentabilitasnya buruk. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah 

status dari obyek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya status 

perusahaannya adalah BUMN, sedangkan pada penelitian ini status 

perusahannya adalah perusahaan swasta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis megadakan 

penelitian dengan judul "ANALISIS LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN 

RENTABILITAS PADA PT. PABELAN CERDAS NUSANTARA 

PERIODE 1999-2001". 

Rumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas PT. Pabelan Cerdas 

Nusantara apabila ditinjau dari SK Menteri Keuangan  RI No. 740/ KMK.00/ 

1989 ? 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


